
w w w. m a b n a c o . n e t

MGK Gas Fired Condensing Boilers

ساخت آلمان

 همراه با مشعل و سیستم احتراق یکپارچه
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کنترل مدوالر خروجی 
از %17 تا 100% 

دسترسی برای سرویس و نگهداری
 کامل تنها از دو جهت
عدم نیاز به فضای سرویس و نگهداری 
از سمت چپ و پشت دستگاه

امکان نصب آبشاری
 دستگاه بدون محدودیت

50 % صرفه جویی در مصرف گاز  65 35 تا  دمای دودکش بین 

   امکان اتصال سنسور برای
Low Loss Header

سهولت در نصب و راه اندازی
 الکتریکی و هیدرولیکی دستگاه

دودکش پالستیکی 
       کاهش قطر دودکش در مقایسه با سیستم های سنتی

ابعاد بسیار کوچک و بهینه 
       وزن کم و بدون نیاز به فونداسیون

جابجایی آسان
امکان جداسازی قطعات جهت حمل آسان

عایق کامل حرارتی

قابلیت کنترل با ماژول
  AM یا ماژول نمایش BM-2 

دارای محافظ ایمنی در جریان برگشتی دود 
در اتصال های آبشاری

عدم محدودیت دمای جریان 
برگشتی و حداقل جریان آب در گردش

ارتباطات
از طریق تلفن های هوشمند و 
کامپیوتـر با استفاده از مـاژول
ISM7i LAN/WLAN

ورودی 10-0 ولت برای یکپارچگی
 BMS  با سیستم 

پیام خطای خروجی 230 ولت

حذف صدا و لرزش

احتراق کامال تمیز، راندمان باال 
%110 بر اساس ارزش حرارتی پایین سوخت

و %99 بر اساس ارزش حرارتی باالی سوخت
مبدل حرارتی ساخته شده

       ازآلیاژ آلومینیوم و سیلیکون 
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 ابعاد دستگاه و اتصاالت 
130 تا 300 کیلـو وات

MGK 130 MGK 170 -210 -250 -300

MGK2واحدمدل
130

MGK2
170

MGK2
210

MGK2
250

MGK2
300

60/80 °C توان خروجي درkW117156194233275

30/50 °C توان خروجي درkW126167208250294

kW120160200240280بار گرمایي نامی

60/80 ˚C حداقل توان خروجي درkW2327343945

30/50 °C  حداقل توان خروجي در  kW2430374449

kW2327354146بار گرمایی اسمی حداقل

100-10017-10017-10017-10017-19%دامنه تغییرات توان خروجی

اتصاالت  

mm160160160160200قطر دودکش

mm160160160160160قطر لوله تامین هوای احتراق )لوازم جانبی(

in1 1/22222لوله رفت سیکل گرمایش

in1 1/22222لوله برگشت سیکل گرمایش

in11 1/21 1/21 1/21 1/2قطر لوله گاز

مشخصات سوخت مصرفی

m³/hr13/116/82125/229/4 مصرف گاز طبیعی

mbar2020202020فشار گاز طبیعی

مشخصات سیکل آب گرم

lit1215/4162022حجم آبگیری بویلر

mbar95100115135160 افت فشار آب گرم 

   ∆t=20k bar66666حداکثر فشار کارکرد بویلر 

C9090909090°حداکثر دمای کارکرد بویلر

مشخصات گازهای خروجی وآب کندانس

C45-6545-6545-6545-6545-65°دمای گازهای خروجی از دودکش در حداکثر توان خروجی

g/s56/772/690/8108/9127/1دبی جرمی گازهای خروجی از دودکش

l/h1216202428میزان آب کندانس 

30/40 ˚C  آب کندانس PH 44444میزان

برق مصرفی

W30-20045-28045-28045-28045-280میزان مصرف برق

مشخصات فیزیکی

kg195250271292313وزن

استاندارد

CE 0085کد ثبت استانداردBR01170063BQ38050063BQ38050063BQ38050063BQ3805

1- دودکش
2- لوله آب گرم خروجی

3- دهانه ورودی هوای تازه

4- لوله جریان آب برگشتی
5- لوله گاز

6- ورودی کابل ها

 مشخصات فني
130 تا 300 کیـلو وات

مناسب برای گرمایش و تامین آب گرم مصرفی فضاهایی با زیر بنای بیش از 1000 تا 15000 متر مربع
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MGK 800 -1000MGK 390 - 630

2265 mm1880 mmA
1700 mm1295 mmB
565 mm565 mmC
970 mm

930 mm with out casing
850 mm

790 mm with out casingD

1506 mm1460 mmE
1460 mm1420 mmF
2015 mm1700 mmG
1784 mm1480 mmH
1496 mm1180 mmI

MGK 800 -1000MGK 390 - 630

410 mm365 mmJ
70 mm85 mmK
250 mm160 mmL
140 mm85 mmM
290 mm240 mmN
579 mm525 mmO
1316 mm1290 mmP
562 mm535 mmQ
435 mm410 mmR

 MGK2واحدمدل
390

MGK2
 470

MGK2 
550

MGK2 
630

MGK2 
800

MGK2 
1000

60/80 ˚C توان خروجي درkW366.7434.7511.6584.4700931

30/50 ˚C  توان خروجي درkW392467.1549.3626.67521000

kW371.2443.6521593.9710942بار گرمایي نامی

60/80 ˚C حداقل توان خروجي درkW58.570.784.596.7119157

30/50 ˚C  حداقل توان خروجي درkW64.278.794106.8133174

kW59.573.286.898.5122160بار گرمایی اسمی حداقل

100 - 10017 - 10017 - 10017 - 10017 - 10017 - 17%دامنه تغییرات توان خروجی

اتصاالت  

mm250250250250250250قطر دودکش

mm200200200200200200قطر لوله تامین هوای احتراق )لوازم جانبی(

in333344لوله رفت سیکل گرمایش

in333344لوله برگشت سیکل گرمایش

in22222.52.5قطر لوله گاز

مشخصات سوخت مصرفی

m³/hr43.251.660.669.180.3106.6مصرف گاز طبیعی

mbar202020202020فشار گاز طبیعی

مشخصات سیکل آب گرم

lit5056626880.692.6حجم آبگیری بویلر

mbar120113126118127123 افت فشار آب گرم 

  ∆t=20k حداکثر فشار کارکرد بویلرbar666666

C909090909090°حداکثر دمای کارکرد بویلر

مشخصات گازهای خروجی وآب کندانس

C35 - 6535 - 6535 - 6535 - 6542 - 6540 - 65°دمای گازهای خروجی از دودکش در حداکثر توان خروجی

g/s156.3185.2225.3247.4307407دبی جرمی گازهای خروجی از دودکش

l/h394652597793میزان آب کندانس 

30/40 ˚C  آب کندانس PH میزانapprox. 4.0approx. 4.0approx. 4.0approx. 4.0approx. 4.0approx. 4.0

برق مصرفی

W42 - 41045 - 44048 - 58050 - 660850 - 5060 - 1835میزان مصرف برق

مشخصات فیزیکی

kg390420450480625680وزن

استاندارد

CE 0085کد ثبت استانداردCN03260085CN03260085CN03260085CN03260085CN03260085CN0326

a- دهانه تامین هوا
b- لوله گاز

c- اتصاالت ومتعلقات ایمنی
d- لوله آب گرم خروجی

e- لوله جریان آب برگشتی 
f- لوله تخلیه
g- دودکش

h- تخلیه کندانس

 ابعاد دستگاه و اتصاالت 
390 تا 1000 کیلو وات

 مشخصات فني
390 تا 1000 کیلو وات

مناسب برای گرمایش و تامین آب گرم مصرفی فضاهایی با زیر بنای بیش از 8000 متر مربع
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واحدمدل
بویلر دیواری مرکزی

CGB-50CGB-75CGB-100

80/60 °C توان خروجي درkW4670.191.9

50/30˚C توان خروجي در  kW49.975.898.8

kW4771.594بار گرمایي نامی

80/60°C حداقل توان خروجي درkW1118.218.2

50/30°C حداقل توان خروجي درkW12.219.619.6

50/30 °C 110110110%راندمان استاندارد در

80/60˚C 989898%راندمان در بار اسمي  در

bar/°C3/906/906/90حداکثر دماي مجاز/ حداکثر فشار کارکرد

اتصاالت

in1 1/41 1/21 1/2لوله رفت سیکل گرمایش

in1 1/41 1/21 1/2لوله برگشت سیکل گرمایش

in3/4لوله ورودي گاز
3/4

3/4

mm125/80160/110160/110قطر دود کش )هوای ورودی/گازهای خروجی(

مشخصات سوخت مصرفی

m³/hr4.947.7710.03مصرف گاز طبیعي

mbar202020فشار گاز )گاز طبیعي(

برق مصرفی

W4775130حداکثر مصرف برق

مشخصات فیزیکی

mm440*393*855566*548*1020566*548*1020ابعاد )ارتفاع * عمق * طول(

kg459393وزن

CFK-1TopSon F3-QTopSon F3-1واحدکلکتورهاي مسطح راندمان باال

)A( طولmm209910992099

)B( عرضmm109920991099

)C( ضخامتmm110110110

)D( فاصله لوله ورودي - خروجيmm19009001900

)G( )اتصاالت )مهره متصل به صفحه و آب بندي شدهin3/4″3/4″3/4″

˚90-˚15˚90-˚15˚90-˚15زاویه شیب

71.281.980.4%راندمان اپتیکي

 a1 ضریب اتالف حرارتيW/)m2 K(3.53.3123.235

 a2 ضریب اتالف حرارتيW/)m2 K(0.00840.01810.0117

C196198194˚ حداکثر دماي مجاز

IAM-50 95.29394.0%زاویه تابش اصالحي

C ظرفیت حرارتيkJ/)m2 K(4.7236.35.85

bar101010حداکثر فشار مجاز

m2 2.32.32.3سطح خالص

m2 222سطح جاذب مؤثر

lit1.11.91.7حجم آبگیري

kg364140وزن )خشك(

lit/hr9030-9030-90دبي حجمـي پیشنهـادي بـراي هـر کلکتـور

Solar-Keymark 7-011شماره ثبتS591 F011-7S592 F011-7S260 F

 کلکتـورهای حرارتـی خورشیـدي
Solar Heating Collectors

 CGB بویلرهـای دیـواری چگالشـی 
Wall Hang Condensing Boilers CGB Series

 مشخصات فني
50 تا 100 کیلــو وات

مناسب برای گرمایش و تامین آب گرم مصرفی فضاهایی با زیر بنای کم تر از 3500 متر مربع
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برج های دوقلو کوثر، همدان
سال 1395

استخر باشگاه انقالب، تهران
سال 1396

استادیوم امام رضا، مشهد
سال 1395

هتل الزهرا، مشهد
سال 1395

هتل قصر طالیی، مشهد
سال 1396

هتل فیروزه، یزد
سال 1392

 پژوهشگاه علوم )پروژه ساختمان انرژی صفر(، کرج
سال 1391

ساختمان نظام مهندسی، اردبیل
سال 1396

ویالیی مسکونی، لواسان
سال 1391

مسکونی فالورجان، اصفهان
سال 1393

برجهای مسکونی المپیک، تهران
سال 1395

ویالیی مسکونی، لواسان
سال 1392

ویالیی مسکونی، لواسان
سال 1392

برج اطلس دیباجي، تهران
سال 1393

بانک قوامین، تهران
سال 1390

ساختمان اداری انفورماتیک، تهران
سال 1396

مجتمع مسکونی بهار، اصفهان 
سال 1394

مجتمع مسکونی ذوب آهن، اصفهان
سال 1390

شرکت گاز، همدان
سال 1395

مجتمع تجاری سهیل، اردبیل
سال 1395

مجتمع مسکونی بنفشه، اردبیل
سال 1386

کارخانجات آرتا جوجه، اردبیل
سال 1396

مجتمع مسکونی منادیان ظهور، یزد
سال 1392

مجتمع آموزشی پارس اندیش، خرم آباد
سال 1395

برج المان، گرگان
سال 1387

بانک مسکن، شیراز
سال 1395

ساختمان اداری بانک صادرات، مشهد
سال 1392

سرزمین موج های آبی، مشهد
سال 1395

بيش از 1500 پروژه در سراسر کشور
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